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Klage over Tønder Kommunes afgørelse om tilladelse til råden over vejarealet
Vejdirektoratet har behandlet din klage af 17. oktober 2017. Du har klaget over Tønder Kommunes afgørelse af 21. september 2017 om tilladelse til at råde over vejarealet ud for ejendommene T-vej 30 og 32.
Du er ejer af ejendommen T-vej 32.
Vejdirektoratets afgørelse
Vejdirektoratet har truffet afgørelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2016 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Vejdirektoratet opretholder Tønder Kommunes afgørelse.
Vejdirektoratets kompetence
Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven1, forvaltningsloven2 og almindelige forvaltningsretlige regler.
Vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn inden for lovens rammer. Det betyder, at vi ikke
kan tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i f.eks. kommunens vurdering af, om der
er behov for færdselsindskrænkninger eller til kommunens afvejning af forskellige lovlige hensyn. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har overholdt god forvaltningsskik.
Kommunens afgørelse
Tønder Kommune lovliggør placeringen af hegn ud for T-vej 30 ved at give en tilladelse til
permanent råden med vilkår om, at 6 blomsterkummer der står på vejarealet fjernes. T-vej 32
får tilladelse til placeringen af den eksisterende hæk og stensætning.
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Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 1895 af 29. december 2015, lov nr.
658 af 8. juni 2016 og ved § 4 i lov nr. 175 af 21. februar 2017.
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Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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Tilladelsen er givet med hjemmel i vejlovens § 80, stk. 1.
Klagen til Vejdirektoratet
Du klager til Vejdirektoratet, da du mener, at kommunens opmåling af skellinjen er ukorrekt og
idet du mener, at du Tønder Kommunes brug af e-boks til partshøringen ikke er tilstrækkeligt
ift. partshøringen.
Sagens oplysninger
T-vej er en kommunevej der administreres af Tønder Kommune.
I forbindelse med en klage over placeringen af hegn på offentligt vejareal har Tønder Kommune udført en opmåling af vejskel ud for ejendommene T-vej 30 og 32. Landinspektører foretager den 21. juli 2017 opmåling af vejskel. Det fremgår heraf, at genstandene som nævnt i
ovenstående afsnit ”Kommunens afgørelse” står på vejarealet.
Dine partshøringsbemærkninger
Du bemærker i din mail af 26. december 2017, at det oprindeligt var G der klagede til Teknisk
Forvaltning, Tønder Kommune. Vejdirektoratet bemærker hertil, at klagen til Vejdirektoratet
blev sendt af dig den 16. oktober 2017.
Vejdirektoratet vurderer, at dine bemærkninger ikke bidrager med nye informationer til sagen.
Du stiller en række spørgsmål i din mail af 26. december 2017, herunder hvad der er ulovligt
opført, hvad der nu er lovliggjort og hvordan du får lavet en brugbar opmåling af forholdet.
Vejdirektoratet bemærker hertil, at det fremgår både af kommunens afgørelse og denne afgørelse, hvad der står ulovligt placeret på vejarealet og hvad der nu er lovliggjort. Tønder Kommune har fået lavet en brugbar opmåling af Landinspektører og såfremt du selv ønsker en
opmåling kan du kontakte et landinspektørfirma.
Vejdirektoratet bemærker afslutningsvist til dine bemærkninger, at du har fået tilladelse til placeringen af den eksisterende hæk og stensætning og der således ikke skal ske nogen ændringer i forhold til status quo.
Hvilke regler gælder?
Vejlovens § 80
Det kræver kommunens tilladelse at anbringe materiel, løsøregenstande og lignende varigt
eller midlertidigt på kommuneveje. Det følger af vejlovens § 80, stk. 1, nr. 1.
Bestemmelsen er udtryk for en anerkendelse af vejmyndighedens ejendomsret til vejarealet.
Den skal først og fremmest sikre, at vejarealet kan anvendes til trafikale og andre alment anerkendte formål.
I forbindelse med en afgørelse efter vejlovens § 80, stk. 1, skal kommunen navnlig varetage
vejtekniske og trafikale hensyn på den offentlige vej.
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Bestemmelsen angiver ikke udtrykkeligt hvilke hensyn, der skal indgå i kommunens skøn.
Bestemmelsen må ses som et udslag af kommunens almindelige rådighedsret over vejarealet,
og skal sikre, at vejarealer ikke uden særlig tilladelse anvendes til andet end vejformål.
Kommunen skal derfor ved sit skøn tage hensyn til arealets færdselsmæssige anvendelse,
men også til de andre funktioner som arealet almindeligvis anvendes til, eksempelvis salg af
mad fra stader.
Officialprincippet – også kaldet undersøgelsesprincippet
Ifølge dansk forvaltningsret skal en sag oplyses og undersøges af den kompetente forvaltning
så langt, som det er nødvendigt i det enkelte tilfælde for at træffe en forsvarlig og lovlig afgørelse.
Det er, jf. pkt. 199 i Justitsministeriets vejledning fra 1985 til forvaltningsloven, et helt grundlæggende princip i dansk forvaltningsret, at det påhviler den enkelte forvaltningsmyndighed
selv, eventuelt i samarbejde med andre myndigheder, at fremskaffe de fornødne oplysninger
om den foreliggende sag eller at foranledige, at private, navnlig parterne, yder medvirken til
sagens oplysning, således at der kan træffes den materielt rigtige afgørelse.
For så vidt angår grundlaget for den trufne beslutning kan Vejdirektoratet oplyse, at spørgsmålet om, i hvilket omfang en sag skal oplyses, før der træffes en afgørelse, beror på vejmyndighedens skøn.
Vejdirektoratets vurdering og afgørelse
Vejdirektoratet bemærker, at placeringen af hæk og stensætning ud for din ejendom er lovliggjort og du har således fået tilladelse til at lade hæk og stensætning blivende stående på
kommunens vejareal. Din anke er således alene, at du er uenig i den opmåling, der er foretaget af Landinspektører og utilfreds med Tønder Kommunes partshøring over e-boks.
Tønder Kommunen har undersøgt skellinjen gennem brug af et landinspektørfirma og har således undersøgt sagens fakta inden afgørelsen. Derudover har sagen har været i partshøring i
forbindelse med opmålingen af vejskel og i forbindelse med høring over afgørelsens indhold
og Vejdirektoratet vurderer således, at kommunens partshøringsforpligtelser i forvaltningslovens §§ 19 – 21 er iagttaget.
Vejdirektoratet har samtidig ikke grundlag for at kritisere kommunens brug af e-boks, idet bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere fastslår, at breve fra det offentlige
sendt til din digitale postkasse har samme retsvirkning som breve, dokumenter m.v., der sendes som papirpost.3
Vejdirektoratet opretholder Tønder Kommunes afgørelse og foretager os ikke mere i sagen.
Afgørelsen er også sendt til Tønder Kommune.
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Lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.
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Prøvelse ved domstolen (Søgsmålsvejledning)
Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. vejlovens § 132, stk. 5.
Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at offentliggøre denne afgørelse på vores hjemmeside i
anonymiseret form under iagttagelse af persondatalovens bestemmelser.
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